BERICHT V A N HET BOSSCHAP
Op 17 juni 1959 kwam het bestuur van het Bosschap in vergadering
bijeen. Aan de navolgende onderwerpen werd o.a. aandacht besteed.
Boswet.
Het bestuur besprak het nadere request van het Bosschap, gericht tot
de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende het
ontwerp-Boswet. Dit request zal in het volgende nummer worden afgedrukt.
Naar aanleiding van de verordening van de gemeente Baam op het
vellen en rooien van houtopstanden in de gemeente heeft het secretariaat
van het Bosschap onderzocht of ook door andere gemeenten dergelijke
verordeningen waardoor algemene kapverboden kunnen worden opgelegd zijn vastgesteld. Ook is uitvoerig in de Nederlandse Jurisprudentie
nagegaan tot welke geschillen deze bepalingen aanleiding hebben gegeven ; de mening van de Hoge Raad betreffende deze materie kwam
tot uiting in een aantal arresten.
Uit dit onderzoek is gebleken dat een gemeente bevoegd moet worden
geacht om ter bewaring van natuurschoon en ter behartiging van andere
openbare belangen een zekere inbreuk te maken op de particuliere eigendom, doch dat dit uitsluitend toegestaan is, voor zover dit goederen
betreft, zichtbaar vanaf voor het publiek toegankelijke plaatsen en dan
meestal nog uitsluitend in het niet landelijk deel der gemeente. De zorg
voor het natuurschoon in het landelijk deel der gemeenten wordt beheerst door de bepalingen van de provinciale schoonheidsverordeningen.
Voorts had het secretariaat inlichtingen ingewonnen in België, Duitsland en Frankrijk betreffende de schadevergoedingsregelingen uit hoofde
van eigendomsbeperking in verband met natuur- en landschapsbescherming in genoemde landen.
Uit de ontvangen inlichtingen bleek dat in België, op grond van de
wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, eigendomsbeperking uit hoofde van natuurschoon mogelijk is. Bij
gebleken nadeel moet echter schadevergoeding worden betaald. Bij gebrek aan overeenstemming wordt het bedrag door de rechter vastgesteld.
Deze regeling wijkt af van die welke in het Nederlandse ontwerp-Boswet
is opgenomen, doch komt overeen met de wens van het Bosschap.
In de Duitse Bondsrepubliek kent men niet de mogelijkheid tot het
opleggen van een kapverbod uit het oogpunt van natuur- en landschapsbescherming.
In Frankrijk kunnen landgoederen gebracht worden onder de werking
van de wet van 2 mei 1930. Hierdoor mag de eigenaar zonder toestemming van de betrokken Minister niets wijzigen aan de staat van zijn
bezit. Indien hij echter kan aantonen hierdoor schade te lijden, komt
hij in aanmerking voor schadevergoeding.
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Onderzoek gegevens bosarbeiders.
Naar aanleiding van een rapport van een werkcommissie, onder voorzitterschap van prof. dr. J. F. Kools, waarin een sociologisch onderzoek
naar de bosarbeiders werd bepleit, heeft een bespreking plaats gevonden
tussen het Landbouw-Economisch Instituut, de Landbouwhogeschool,
het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Comissie Bosstatistiek en het
Bosschap. De werkcommissie was van oordeel, dat een eventueel onderzoek het beste door het Landbouw-Economisch Instituut zou kunnen
geschieden, aangezien de afdeling Streekonderzoek van het LandbouwEconomisch Instituut erop is ingericht om dergelijke onderzoekingen te
verrichten. Een rapport betreffende de landarbeiders is reeds verschenen
en een onderzoek naar de arbeiders in de tuinbouw is praktisch afgesloten.
Tijdens vorengenoemde bespreking was men algemeen van oordeel
dat een onderzoek naar de bosarbeiders gewenst is. Eerst zal echter een
enquête moeten worden gehouden om vast te stellen hoeveel bosarbeiders
er zijn. Nagegaan zal dienen te worden of het Bosschap een enquête
zal moeten houderï of dat de bosbouw onder de landbouwtelling kan
worden gebracht. Inmiddels kan het Landbouw-Economisch Instituut
worden ingeschakeld, dat een programma kan ontwerpen. "Wat de kosten betreft zal een uitgewerkt plan aan het bestuur van het Bosschap
dienen te worden voorgelegd.
Het bestuur van het Bosschap besloot — gezien de gevoerde besprekingen — een concreet voorstel af te wachten, nadat het secretariaat
de nodige inlichtingen heeft ingewonnen en gegevens heeft verzameld.
I n - en u i t v o e r , p r o d u k t i e en c o n s u m p t i e v a n h o u t .
Gezien het gebrek aan gegevens inzake in- en uitvoer, produktie en
consumptie van hout bij de verschillende besprekingen over de E.E.G.,
heeft het secretariaat van het Bosschap een overzicht opgesteld. Bij de
opstelling is gebruik gemaakt van gegevens van de O.E.E.C. (Timber
Statistics), F.A.O. en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
W a t e r s c h a p s l a s t e n op b o s g r o n d e n .
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren had zich tot het Bosschap gewend, ten einde te bevorderen dat men ten aanzien van de
waterschappen tot een gunstiger heffingsregeling voor bosgronden zou
komen. Naar aanleiding van deze brief besloot het bestuur contact op
te nemen zowel met de Unie van Waterschapsbonden als met de Colleges van Gedeputeerde Staten. Dit zal binnen afzienbare tijd geschieden.
Het is gebleken, dat het gewenst is dat de boseigenaren-ingelanden
zich met hun bezwaren inzake de aanslagregeling wenden tot de besturen van de waterschappen. Tot nu toe wensten meer dan eens de besturen van de waterschappen en ook de Colleges van Gedeputeerde
Staten geen stappen te ondernemen tot wijziging van de heffing voor
bosgronden, omdat hun niet van klachten van de zijde van de boseigenaren was gebleken.
C o m m i s s i e voor het meten van hout.
De werkzaamheden van de commissie voor het meten van hout op
stam hebben geruime tijd gestagneerd. Daar de werkcommissie bosbedrijfsregeling/bosstatistiek zijn werkzaamheden in 1958 beëindigde, had
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het weer zin voort te gaan met de werkzaamheden van de commissie
meten hout op stam.
Ten aanzien van het werkprogramma stelde de commissie voor dit
te beperken tot het meten van hout op stam voor de verkoop. De commissies van de Nederlandse Bosbouw Vereniging voor de bosbedrijfsregeling en die van de bosstatistiek hebben immers het meten van hout
voor bedrijfsregeling en bosstatistiek reeds uitvoerig behandeld. Anderzijds leek het de commissie juister niet alleen het meten van hout op
stam, doch ook het meten van liggend hout onder ogen te zien, omdat
op dit gebied nog veel misstanden heersen.
Het bestuur van het Bosschap was reeds eerder met een en ander
akkoord gegaan en had besloten de naam van de commissie te wijzigen
in „commissie voor het meten van hout". In verband met de omstandigheid, dat de commissie zich nu ook bezig zal gaan houden met de meting
van liggend hout, welke de basis vormt voor de verkoop, was het noodzakelijk dat vertegenwoordigers van de houthandel in de commissie zitting zouden nemen. Daar bij het meten van loofhout weer geheel andere
factoren een rol spelen dan bij het meten van naaldhout zijn door de
Algemene Vereniging Inlands Hout zowel vertegenwoordigers voor loofhout als voor naaldhout aangewezen. Voorts is ook het Centraal Verbond Houtindustrie in de commissie vertegenwoordigd. De commissie
is thans als volgt samengesteld : dr. J. van Soest, voorzitter, prof. dr.
J. H. Becking, ir. A. J. Grandjean, H, H. Hulsman, A. A. van Kesteren
(plv. H. Arendsen), Jac. Laumans (plv. J. G. Hupkes jr.), J. H. van
Leeuwen, dr. J. F. van Oosten Slingeland, ir. A. Stoffels, mr. A. IJ.
Wieberdink en ir. P. G, de Vries, secretaris.
V o o r l o p i g e B o s b o u w Vo o r l i c h t i n g s r a a d .
Bij beschikking van 18 februari 1959 heeft de Minister van Landbouw
en Visserij, de heer A. IJska ontheven van het lidmaatschap van de
Voorlopige Bosbouw Voorlichtingsraad en de heer H. Kikkert in de
ontstane vacature benoemd.
Jachtraad.
De Minister van Landbouw en Visserij heeft bij besluit van 22 april
1959 aan de Jachtraad toegevoegd als leden met adviserende stem :
mr. N. M. Zijp, als vertegenwoordiger van het Landbouwschap en jhr.
mr. D . A. W . van Tets van Goudriaan, als vertegenwoordiger van het
Bosschap.

